
 



1. Загальна інформація про викладача 

Викладач: завідувач кафедрою, доцент, д.біол.н. ПавловСергій Васильович 
e-mail: svpavlov1980@gmail.com 
тел.+380977970884 
Kaфедра клінічної лабораторної діагностики 

Aдpeca:вул.Академіка Амосова, 83 

Викладач: доцент, д.біол.н. Горбачова Світлана Василівна 

e-mail:swgor18@gmail.com 
Викладач: доцент, к.мед.н.Бухтіярова Ніна Вікторівна 
e-mail:nVb21nm@gmail.com 
Викладач: доцент, к.мед.н. Біленький Сергій Андрійович 

e-mail:belenkiysergey1958@gmail.com 

Викладач:ст.викладач, к.фарм.н. Баранова Людмила Володимирівна 

e-mail:evseevaludmila@ukr.net 

Викладач:асистент, к.мед.н. Левченко Катерина Віталіївна 

e-mail:levchenko_katya@ukr.net 

Викладач:асистент Бурлака Кристина Анатоліївна 

e-mail:burlakakristina98@gmail.com 

Викладач:асистент Нікітченко Юлія Вікторівна 

e-mail:julianikitchenko25@gmail.com 
Викладач:асистент Марічева Олена Олександрівна 
e-mail:elena5.1992.10@gmail.com 
Викладач: асистент Робота Дмитро Вадимович 
e-mail:dmitryrobota25@gmail.com 
2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

Назва дисципліни: «Основи фармакології» 

Код навчальної дисципліни: 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин, 3 кредити ЄКТС (лекцій 18 

годин/практичних занять 28 годин/самостійної роботи 44 годин). 

3. Данна дисципліна викладається на 2 курсі в ІІIсеместрі. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Пререквізіти:медична біологія, анатомія людини, нормальна фізіологія. 

Постреквізіти:клінічна фармакологія, внутрішня медицина з оцінкою 

результатів досліджень, педіатрія з оцінкою результатів досліджень, хірургія 

з оцінкою результатів досліджень. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи фармакології»є обов’язковою для 

вивченнязгідно Освітньо-кваліфікаційної програми вищої освіти України 

першого рівня в галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальності 224 

«Технології медичної діагностики та лікування». Програма навчальної 

дисципліни розроблена на основі типової програми з урахуванням 

інтегральних, фахових та спеціальних компетентностей. Вивчаючи дану 

дисципліну студент здобуває наступні компетентності 

Інтегральні компетентності 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі й 

практичні проблеми у професійній практичній діяльності лаборанта із 

застосуванням положень, теорій та методів технологічних, біомедичних та 

соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати питання, 

формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і 
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недвозначно доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, 

до фахової та не фахової аудиторії. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різнихджерел. 

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

7. Здатність працювати в команді 

8. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

Спеціальні компетентності 

1. Здатність надавати першу медичну допомогу та забезпечувати 
лабораторно-діагностичну складову в умовах війни та 

надзвичайнихситуацій 

2. Здатність виконувати загальноклінічні, гематологічні 

дослідження з метою діагностики хвороб, оцінки їх перебігу, 

ефективності лікування та прогнозу. 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метоювивчення навчальної дисципліни «Основи фармакології» є 

забезпечення високого рівня знань з докліничних дисциплін, необхідних для 

здійснювання професійної діяльності медичного лаборанта для вирішення 

завдань та проблем у біохімічних та цитолого-гістохімічних, 

токсикологічних, санітарно-гігієнічних лабораторіях як клінічних, так й 

науково-дослідницьких закладах. 

Особливе значення фармакологія має у професійної діяльності 

медичного лаборанта біохімічних, токсикологічних лабораторій. У даному 

випадку фармакологічні знання номенклатури та класифікації ЛЗ обов’язково 

повинні бути доповнені вміннями та навичками в області фармакокінетики, 

фармакодинаміки, небажаних явищ та протипоказань, питаннями взаємодії та 

хронофармакології. 
 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи фармакології» є 

здобуття базових знань та практичних навичок, як основи вивчення 

студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими 

дисциплінами та формування умінь застосування знань з фармакології в 

процесі подальшого навчання і у професійній діяльності лаборанта. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна складається з 1 модулю, в який входить13практичних 

занять,9 лекцій та підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться 

після вивчення всіх тем з дисципліни. 

 

Тема 1. Основи лікарської рецептури. Тверді, м'які, рідкі та 

інгаляціїнілікарські форми. 



Загальна фармакологія. 

Тема 2. Фармакологія аферентної та холінергічноїінервації. 

Тема 3. Фармакологія адреноміметичних засобів, адрено- та симпатолітиків. 

Тема 4.Наркотичні та ненаркотичні анальгетики. 

Тема 5. Фармакологія засобів, що, пригнічують центральну нервову систему. 

Тема 6. Фармакологія засобів,що стимулюють центральну нервову систему. 

Тема 7. Фармакологія дихання. Фармакологія травлення. 

Тема 8. Серцеві глікозиди, протиаритмічні засоби. 

Тема 9. Засоби, що, впливають на коронарний, церебральний кровообіг 

Тема 10. Гіпотензивні засоби. Фармакологія крові. 

Тема 11. Гормональні засоби. Фармакологія імунітету. Антигістамінні 

засоби. 

Тема 12. Антибіотики . Сульфаніламіди. Противірусні засоби. 

Тема13. Протитуберкульозні, протипротозойні та протиглисні засоби. 

Основніпринципидопомоги при гострихотруєннях. 
Лекції: 

1. Вступ до фармакології та лікарської рецептури. Види лікарських форм. 

Загальна фармакологія. 
2. Вегетотропні ЛЗ та засоби, що впливають на аферентну інервацію 

3. Фармакологія засобів, що пригнічують центральну нервову систему. 

4. Фармакологія засобів, що стимулюють центральну нервову систему. 

5. Фармакологія серцево-судинної системи. 

6. Фармакологія дихання та травлення. 

7. Гормональні ЛЗ 

8. Фармакологія крові 

9. Фармакологія антимікробних засобів. 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 
№ 

тижня 

Назва теми Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

Форма 

лекційного 

заняття 

Завдання для 

самостійної роботи 

1 Тема 1. Основи 

лікарської 

рецептури. Тверді, 

м'які, рідкі та 

інгаляціїні лікарські 

форми. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання 

м презентації 

Визначати структуру 

лікарського рецепту. 

Трактувати види 

лікарських форм 

(тверді, рідкі, м’які, 

газовані). Правила їх 

прописування. 



  завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

  

2 Тема 2. 

Фармакологія 

аферентної та 

холінергічноїінервац 

ії 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання 

м презентації 

Узагальнювати та 

аналізувати 

фармакологічну 

характеристику м- і н- 

холіноміметиків, 

антихолінестеразних 

засобів, м- 

холіноміметиків і м- 

холіноблокаторів, 

пояснювати 

механізми їх дії. 

3 Тема 3. 

Фармакологія 

адреноміметичних 

засобів, адрено- та 

симпатолітиків 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання 

м презентації 

Виписувати та 

аналізувати рецепти 

на препарати, що 

діють на передачу 

збудження в 

адренергічних 

синапсах (α- та β- 

адреноміметики, α- 

адреноміметики, β- 

адреноміметики, α- та 

β-адреноблокаторів) 

4 Тема 4. Наркотичні 

та ненаркотичні 

анальгетики 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання 

м презентації 

Узагальнювати та 

аналізувати 

фармакологічнівластив 

остіосновнихнаркотичн 

их та 

ненаркотичниханальгет 
иків, 



  контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

 пояснюватимеханізмїхд 

ії 

5 Тема 5. 

Фармакологія 

засобів, що, 

пригнічують 

центральну нервову 

систему 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання 

м презентації 

Застосовуватиданні 

про формивипуску, 

дози при 

виписуваннірецепті 

вна 

фармакопрепарати, 

котрі адекватно 

встановлюютьпору 

шенийпсихо- 

емоційний стан 

6 Тема 6. 

Фармакологія 

засобів, що 

стимулюють 

центральну нервову 

систему 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 
-розв’язування 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання 

м презентації 

Виписати та 

проаналізуватиреце 

пти на 

препаратиантидепре 

сантів, адаптогенів і 

літію карбонату та 

провести 

фармакотерапевтич 

нийаналізвиписаних 

препаратів, щодіють 

на ЦНС. 

. 



  завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

  

7 Тема 7. 

Фармакологія 

дихання. 

Фармакологія 

травлення 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання 

м презентації 

Виписатирецепти та 

провести 

фармакотерапевтични 

йаналізвиписанихпре 

паратів, щодіють на 

органидихання та 

травлення. 

Прогнозувативиникне 

нняпобічнихефектівлі 

карськихзасобів з 

метою їхзапобігання. 

8 Тема 8. Серцеві 

глікозиди, 

протиаритмічні 

засоби 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання 

м презентації 

Узагальнити та 

проаналізувати 

фармакодинаміку і 

фармакокінетику 

кардіотонічних і 

антиаритмічних засобів 

9 Тема 9. Засоби, що, 

впливають на 
коронарний, 

Тривалість заняття 

2 академічні 
години 

Тривалість 

заняття 2 
академічні 

Виписати та 

проаналізуватирецепти 
на 



 церебральний 

кровообіг 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

годиниз 

використання 

м презентації 

препаратиантиангіналь 

ноїантиатеросклеротич 

ноїдії та засобів, 

щовпливають на 

мозковийкровообіг 

10 Тема10 

Гіпотензивні засоби. 

Фармакологія крові 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання 

м презентації 

Узагальнити та 

проаналізуватифармако 

логічну характеристику 

основнихфармакологіч 

нихзасобів, 

пояснюватимеханізмиді 

їокремихгруппрепараті 

в 

11 Тема 11 

Гормональні засоби. 

Фармакологія 

імунітету. 

Антигістамінні 

засоби 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 
проблемивикладаче 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання 

м презентації 

Виписати та 

проаналізуватирецепти 

на 

гормональніпрепаратип 

ептидної, білкової та 

стероїдноїструктури 



  м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

  

12 Тема 12 

Антибіотики . 

Сульфаніламіди. 

Противірусні засоби 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 
оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання 

м презентації 

Виписати та 

проаналізуватирецепти 

на препарати, 

щоволодіютьантибакте 

ріальноюта 

противірусноюдією 

13 Тема 13 

Протитуберкульозні, 

протипротозойні та 

протиглисні засоби. 

Основніпринципидо 

помоги при 

гострихотруєннях 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної 

проблемивикладаче 

м та її обговорення 

за участю 

студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 
перевірку, 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання 

м презентації 

Виписати та 

проаналізуватирецепт 

и на 

протитуберкульозні, 

протипаразитарні, 

протипротозойніпреп 

арати та провести 

фармакотерапевтични 

йаналізвиписаннихпр 

епаратів. 

Застосовуватипринци 

писимптоматичноїтер 

апіїгострихотруєнь. 



  оцінювання.їхперев 
ірку, оцінювання. 

  

14 Підсумковий 

контроль. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Підсумковий 

контроль включає в 

себе 

1. Теоретичні 

питання з вивчених 

тем, 

2. Ситуаційні 

задачи 

3.Практичне 

завдання 

 Підготовка до 

підсумкового контролю 

 

6. Самостійна робота студента 

До самостійної роботи входять наступні види 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 

На самостійну роботу надається 44 академічні години. 

Графік консультацій викладачів на порталі кафедри 
7.1 Основна література 

1. Фармакологія з основами патології: Підручник/Ю.М. Колесник, І.С. 
Чекман, І.Ф. Бєленічев та ін. – Запоріжжя, 2018, 526 с. 

2. Фармакологія / І.С.Чекман, Н.О.Горчакова, І.Ф.Бєленічев та інш.-Під ред 
акад. І.С.Чекмана.- К.: «Вища школа», 2016.- 620 с. 

3. Фармакологія / Під ред акад. І.С.Чекмана.- К.: «Вища школа», 2011.- 490 с. 
4. Годован В.В., Гайденко А.И. Врачебная рецептура: Руководство для 

студентов-медиков и врачей.- Одесса: ОДМУ, 2000.- 124 с. 
5. Тести по фармакології для студентів медичного факультету. /Бєленічев 

І.Ф.,Дунаєв В.В.,Бухтіярова Н.В. та інш.. – З.: Запорізький державний 
медичний університет. 2013, - 115 с. 
7.2 Додаткова література 

1. 1.Дроговоз С.М., Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, 
провізору та студенту: Підручник-довідник, 2018.- 480 с. 

 

Оцінювання знань студентів з відповідних тем проводиться за4-бальною 

системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим 

перерахунком у багатобальну шкалу згідно з середнім балом, який 

розраховується на останньомуз анятті за допомогою таблиці конвертації 

балів. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 
аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 
відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, контролюється під час підсумкового модульного контролю. 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівняз нань 
(усне або письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням 

тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття 
(контроль професійних умінь під час вирішення типових ситуаційних задач), 



оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення ситуаційних задач 
III рівня, тестовий контроль). 

Вимоги до відповіді: 

«5» - знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення 

матеріалу; 
- вірне формулювання висновків та узагальнень; 

- самостійне, впевнене і правильне застосування знань при вирішенні 

практичної частини. 
-відповіді на більш 80% тестів 

«4» - знання та розуміння всього програмного матеріалу в цілому; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване викладення матеріалу; 

- допущення окремих несуттєвих помилок під час відповіді; 

- правильне і без особливих труднощів застосування знань при 

вирішенні практичних завдань. 
-відповіді на більш 60% тестів 

«3» - знання та розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, 

який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- спрощене викладення матеріалу; 

- допущення окремих суттєвих помилок під час відповіді; 

- нечітке та непослідовне застосування окремих знань під час вирішення 

практичних завдань. 
-відповіді на більш 40% тестів 

«2» - поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу в 

обсязі, який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- непослідовне викладення матеріалу з допущенням багатьох істотних 

помилок; 
- невміння робити висновки та узагальнення; 

- невміння застосувати знання під час вирішення практичних завдань. 

- відповіді меньш ніж 40% тестів 

8.1. Види контролю. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному практичному 

занятті, що знаходить відображення в оцінці за традиційною4-х бальною 

системою, з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу згідно з 

середнім балом, який розраховується на останньомузанятті за допомогою 

таблиці конвертації балів. 

Сума балів з усіх практичних занять становить поточний підсумок. На 

останньому занятті проводиться підсумковий модульний контроль. Оцінка за 

модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності(у балах) 

та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється 

при оцінюванні теоретичнихзнань та практичних навичок. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

модуля становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 110 

балів, самостійна робота 10 балів, іспит 80 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності використовується 

єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої 

(110 балів, якщо поточні оцінки–«відмінно») та мінімально необхідної (60 

балів, якщо поточні – «задовільно») кількості балів. Бали за поточну 

успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в розділі. 



Наприкінці вивчення дисципліни проводиться іспит. Іспит складається з 

80 тестових питань або ситуаційних задач. Максимальна кількість балів 
80. Іспит вважається складеним, якщо студент набрав не меньш 50 балів. 

8.2. Форми контролю 

1. За охватом студентів: фронтальний, індивідуальний, парний, 

груповий; 

2. За способом реалізації: усний, письмовий; 

3. За способом організації: контроль викладачем, взаємоконтроль, 

самоконтроль; 

Контроль проводиться за допомогою теоретичнихпитаннь з подальшою 

співбесідою, ситуаційних задач, тестових завдань 

9. Політика навчальної дисципліни 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме 

1. Самостійне виконанне всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених навчальною дисципліною. 
2. Посилання на джерела інформації у разі її використання 


